
 

 

  

1 
Plaats je telefoon of tablet en je thermostaat in de buurt 

van je internetbox (minder dan 1 meter) en zorg ervoor 

dat je 2,4 GHz wifi hebt geactiveerd. 

2 
Download de "eWeLink" -toepassing op uw telefoon (of 
tablet) en open deze. Beschikbaar in APP Store en Google 
Play 

U moet het apparaat altijd uitschakelen voordat u het vastpakt. 

Wij raden u aan om een professional te bellen om de elektrische aansluiting van 

uw apparaten te maken..  

3 

Hoe de applicatie te installeren? 

Installatiehandleiding voor uw 

WiFi-schakelaar / thermostaat 

Installeer de applicatie, lees en 

accepteer de algemene voorwaarden 

om deze te kunnen gebruiken. 

Om een nieuw account aan te 

maken klikt u op "Create a new 

account" en laat u leiden. 
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4 
Wanneer uw registratie is voltooid, wordt de pagina 

"Mijn huis" weergegeven. Om een wifi-schakelaar / 

thermostaat toe te voegen, klikt u op "Toevoegen". 

Kies voor « snel 

koppelen » 

Locatie van LED's 
rood = thermostaat geactiveerd 
blauw = wifi-werking 

Houd deze knop nogmaals ingedrukt tot 

het blauwe lampje knippert (2 keer kort 

knipperen en 1 keer lang knipperen). 

Zodra het apparaat is aangesloten, 

drukt u eenmaal op deze knop. Er moet 

een rood lampje gaan branden. 

5 
Steek je schakelaar / thermostaat in een stopcontact 



  

6 
Kies uw internetbox. 

Voer het wifi-wachtwoord 

van uw internetbox in. 

Nadat u op "Volgende" hebt geklikt, 

wordt de verbinding tot stand gebracht. 

7 

U kunt het nu een naam geven en een kamer 

toewijzen.  

Geen paniek, u kunt deze informatie op elk 

moment wijzigen via het tabblad Instellingen 

op uw apparaat. 

8 
Zodra je schakelaar / thermostaat is verbonden met je wifi, kun je 

hem overal plaatsen, zolang hij zich binnen het bereik van je wifi-

netwerk bevindt. 

Gefeliciteerd, uw apparaat is nu te bedienen 
vanaf uw telefoon of tablet. 



 

K1 - Stel de triggertemperatuur in 

Klik in "Mijn huis" op uw 

apparaat 

a 

Grijs scherm = schakelaar / thermostaat UIT 

Helder scherm = schakelaar / thermostaat AAN 

De triggerdrempels 

instellen 

vergeet niet op te slaan e 

c 

Schakelt de automatische 

modus in / uit 

Klik op 

"Automatisch" 

b d 

Kenmerken 

K2 – Toon geschiedenis 

K3 – Beheer uw schakelaar / thermostaat vanaf meerdere smartphones 

Na het klikken op je schakelaar / thermostaat in 

"Mijn huis". Klik op "..." om toegang te krijgen 

tot de parameters. 

Klik op "Logs". U krijgt toegang tot 

de geschiedenis van evenementen. 

Klik in de instellingen van je schakelaar / 

thermostaat op "Delen" 

Vervolgens "Delen met 

een eWeLink-gebruiker" 

Voer het e-mailadres in van 

het eWeLink-account waarmee 

u het beheer wilt delen 
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